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Upgrade ao modelo português em perspetiva:

Lisboa abre portas  
às “salas”…

O anúncio foi feito no dia 19 de abril, du-
rante a sessão de Apresentação dos diagnós-
ticos sobre consumos de substâncias psicoa-
tivas na cidade de Lisboa e respostas a imple-
mentar. “Um dia com um significado particular 
porque damos um passo decisivo numa estra-
tégia humanista que tem tudo para dar certo”, 
afirmou o Presidente da Câmara Municipal de 
Lisboa.

São cerca de 1400 os consumidores de dro-
gas identificados em Lisboa que podem vir a be-
neficiar das três salas de consumo assistido que 
a autarquia pretende implementar como proje-
tos-piloto até ao final do ano. A par dos dois 
equipamentos fixos que ficarão instalados na 
zona do Vale de Alcântara, e numa zona não ha-
bitacional junto do eixo norte-sul na freguesia do 
Lumiar, uma unidade móvel irá percorrer a 
“zona oriental e central” da cidade.

Para Fernando Medina o consumo vigiado 
surge como uma resposta da cidade e um avan-
ço numa estratégia, iniciada há quase 20 
anos, que se provou “ ser bem sucedida”. Uma 
estratégia que, diz o autarca, contribui para uma 
mudança de paradigma, o consumidor de subs-
tâncias psicoativas “passou a ser visto como um 

ser humano que necessita de apoio e não como 
um criminoso”. O presidente da CML apontou 
como principais benefícios o reforço da ligação 
do individuo às estruturas sociais, “ o programa 
assegura uma resposta integral do ponto de vis-
ta do processo sucessivo de aproximação à so-
ciedade”, e por outro lado, reforça a confiança 
das comunidades no que toca à melhoria das 
condições de saúde pública.

Os locais foram escolhidos em função das 
preocupações das populações relativamente 
aos consumos existentes na via pública, junto a 
escolas, parques infantis e zonas de lazer avan-
çou Vereador dos Direitos Sociais da Câmara 
Municipal de Lisboa, Ricardo Robles

Nas salas de consumo assistido, a Câmara 
quer implementar programas de consumo vigia-
do, que pretendem ser estruturas com profissio-
nais de cuidados de saúde e psicossociais onde 
os utilizadores de substâncias psicoativas (SPA) 
podem usar as substâncias – injetadas ou fuma-
das – em melhores condições de higiene e de 
forma menos lesiva para a sua saúde, e onde se 
promove o acesso a cuidados de saúde e apoio 
psicossocial mais diferenciados.

Mais de 1400 consumidores identificados
O relatório apresentado na Faculdade de 

Ciências Médicas da Universidade Nova de 
Lisboa revela as conclusões dos “diagnósti-
cos sobre consumos de substâncias psicoati-
vas na cidade de Lisboa e respostas a imple-
mentar”, feitos pela Associação Crescer, As-
sociação Ares do Pinhal, o Grupo de Ativistas 
em Tratamentos (GAT) e os Médicos do Mun-
do. O diagnóstico incluiu uma consulta às 
Juntas de Freguesia, forças de segurança, 
moradores e parceiros que fazem trabalho 
nesta área. Lisboa identificou 1.400 consumi-
dores de droga na capital “em maior risco”, 
mas alerta para a existência de mais toxicode-
pendentes que não tenham contacto com as 
equipas que elaboraram o estudo. A cria-
ção de salas de consumo assistido pretende, 
segundo o Vereador dos Direitos Sociais da 
Câmara Municipal de Lisboa, pôr fim ao con-
sumo de drogas a céu aberto na cidade de 
Lisboa.

“Trata-se de um projeto importantíssimo 
para a cidade que pretende dar respostas que 
são necessárias para uma franja de lisboetas 
que está excluída da cidadania e estes equi-

Após muitos anos de ponderação, eis que o principal requisito previsto na lei se fez cumprir e, quer SICAD, quer Câmara Municipal de Lisboa 
concordaram quanto à edificação de salas de consumo assistido. Muitos destes dispositivos já foram validados do ponto de vista científico pelo 

EMCDDA noutros territórios mas a conjuntura portuguesa, marcada na última década por uma significativa diminuição do número de utilizadores que 
poderiam beneficiar desta solução, foi aconselhando a manutenção de outros tipos de respostas de proximidade… No entanto, os últimos estudos 

produzidos em territórios como a cidade de Lisboa ou do Porto parecem sugerir uma reavaliação… Lisboa dá o primeiro passo… Avenida de Ceuta e 
Lumiar irão receber as salas de consumo assistido a implementar pela Câmara Municipal de Lisboa até ao Inicio de 2019.
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pamentos surgem para abrir essa porta” 
adiantou Ricardo Robles. Na opinião do res-
ponsável pelos Direitos Sociais da autarquia, 
“estes diagnósticos vêm confirmar que há 
uma necessidade, há um problema” ao qual é 
necessário responder, “não só do ponto de 
vista da saúde, mas também do ponto de vista 
social”.

Como tal, os espaços que irão permitir cui-
dados de higiene, apoio alimentar ou carências 
de habitação num processo que envolve a co-
munidade, instituições e administração central.

Inquiridos mostram  
interesse nos programas  
de consumo vigiado

O estudo mostra uma população “enve-
lhecida, a larga maioria com idade superior a 
40 anos, e que apresenta do ponto de vista 
social um perfil de pobreza e exclusão social”, 
sendo que são pessoas “em situação de habi-
tação precária (sem-abrigo, em instituição de 
acolhimento, casa abandonada ou sem condi-
ções) ”. Quanto ao padrão de consumo, as 
equipas verificaram “que a maioria são consu-
midores diários ou regulares, sendo ainda sig-
nificativa a percentagem dos que referem par-
tilhar material de consumo, o que possivel-
mente também está relacionado com as con-
dições e contextos em que esse consumo é 
realizado”. A maioria refere consumir em es-
paço público e sem condições de higiene e 
segurança: na rua, casas de banho públicas, 
descampados, prédios abandonados” que, de 
acordo com o estudo, “do ponto de vista da 
saúde, é uma população que apresenta eleva-
das prevalências para hepatite C, VIH e hepa-
tite B, e baixos índices de tratamento destas 
infeções”.

De acordo com os resultados do diagnósti-
co, feito entre setembro do ano passado e janei-
ro deste ano, “quase todos” os inquiridos “afir-
maram estar interessados em utilizar este tipo 
de resposta por razões de higiene, privacidade 

(para evitar o uso em espaços públicos) e de se-
gurança (para evitar overdoses fatais, partilha 
de material ou violência associada ao contexto 
de uso) ”.

O documento ressalva ainda que “as per-
centagens [de aceitabilidade das salas] variam 
ligeiramente consoante a zona da cidade” e que 
“um número residual não quer consumir por não 
sentir essa necessidade ou por sentir vergonha 
em consumir perto de um técnico”.

Os inquiridos mostraram também “interesse 
em ter nos programas de consumo vigiado con-
dições para realizar a sua higiene, apoio na pro-
cura de emprego e cuidados de saúde”.

Dependências esteve presente nesta ses-
são pública, onde entrevistou João Goulão e Ri-
cardo Robles…

João Goulão
Estes dispositivos dedicar-se-ão a um de-

terminado tipo de consumos e de consumido-
res, que representam as franjas mais desorga-

nizadas entre a população utilizadora de dro-
gas. Entendo que continuamos a evidenciar 
uma evolução globalmente positiva no fenóme-
no da toxicodependência em Portugal mas há 
de facto uma franja da população, nomeada-
mente constituída por antigos utilizadores de 
heroína, pessoas que estão hoje muito mais ve-
lhas, entre as quais muitas que apresentaram 
recaídas em consequência da crise económica 
e social que atravessámos que se afiguram 
como “clientes” que poderão beneficiar deste 
tipo de resposta. A evidência do que se tem pas-
sado noutros países aponta nesse sentido e os 
programas de consumo vigiado também estão 
previstos na legislação portuguesa desde 2001. 
Contudo, quando tivemos condições políticas 
para as implementarmos no terreno, em 2009, 
constatámos que a existência das tais franjas 
mais desorganizadas da população utilizadora 
de drogas estava a decair tão rapidamente que 
seria contra a corrente a instalação das salas de 
consumo assistido nessa altura. Mas agora faz 
sentido…
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Porquê?
JG – Porque constatámos a existência de 

franjas significativas da população que não es-
tamos a conseguir servir através das outras res-
postas existentes. De acordo com o relatório 
aqui hoje apresentado, o somatório da tal franja 
desorganizada da população toxicodependente 
em Lisboa rondará as 1400 pessoas… Temos 
projetos que servem zonas diferenciadas da ci-
dade. Pretende-se que não se promova a mi-
gração destas populações mais desorganizadas 
de uns pontos para os outros… O que pretende-
mos é ir ao encontro delas, nos locais que fre-
quentam. Ao fim e ao cabo, existem salas de 
consumo desassistido nesses locais e o que 
pretendemos é transferir a população utilizadora 
desses locais para espaços onde gozem de 
condições de segurança e de higiene e para 
que o façam de uma forma mais segura.

Alguns continuarão a argumentar que 
este projeto de criação de salas de con-
sumo assistido representa um incentivo 
ao consumo de drogas…
JG – Pelo contrário! Este é um dispositivo 

que promove a aproximação de pessoas de al-
guma forma descrentes e desconfiadas aos ser-
viços de saúde. Por outro lado, também promo-
ve a reaquisição de instrumentos de cidadania 
porque estes não serão apenas espaços onde 
as pessoas irão consumir e se irão embora após 
esse ato… Têm o apoio de profissionais de saú-
de e de serviço social, que os ajudarão a reor-
ganizar as suas vidas e que os convidarão insis-
tentemente a aproximarem-se de estruturas de 
tratamento, no sentido de alterarem verdadeira-
mente os seus estilos de vida. Mas, mesmo 
para aqueles que continuam a consumir, estes 
novos dispositivos permitirão que o façam pelo 
menos em condições de higiene e com a pre-
sença de profissionais de saúde que, ainda que 
não interfiram no ato do consumo, poderão in-
tervir imediatamente caso ocorra qualquer inci-
dente. E isso permite salvar vidas. Se conse-
guirmos salvar uma vida, já valerá a pena este 
investimento.

Quem suportará este investimento?
JG – Para já, e á algo que ainda discutire-

mos, a Câmara Municipal de Lisboa apadrinha 
este projeto…  Quer ao nível das instalações, 
quer, provavelmente, numa fase piloto, supor-
tando os custos de desenvolvimento. Depois, 
existem mecanismos de que dispomos no SI-
CAD, nomeadamente o PORI, que nos permi-
tem colocar a concurso a “exploração” de uma 
determinada resposta, que beneficiará de even-
tuais comparticipações por parte do SICAD, que 
poderão chegar aos 80 por cento dos custos en-
volvidos.

Em que medida poderá este projeto ser 
alargado a outros territórios do país?
JG – Sim, poderá… Mas, como tive a opor-

tunidade de frisar aquando da minha interven-
ção, a grande cidade é normalmente a sede dos 
grandes problemas… Se em Lisboa parece não 
oferecer dúvidas que havia esta necessidade, 
no Porto parece haver também essa necessida-
de. As coisas não estão tão avançadas em ter-
mos de diagnóstico, havendo no entanto um es-

tudo que aponta para essa necessidade, mas 
tudo depende igualmente de uma coexistência 
de vontade política entre as entidades autárqui-
cas e o poder central…

Intervenção de Ricardo Robles, Vereador da 
Câmara Municipal de Lisboa

Portugal, na área das dependências, mos-
trou que se pode construir e adaptar legislação 
e intervenções, de forma pragmática e humanis-
ta, ouvindo os profissionais no terreno, as co-
munidades locais e as pessoas que usam dro-
gas.  

Ao longo dos anos foi se compreendendo, 
progressivamente, que a abordagem aos con-
sumos tem de se afastar de respostas repressi-
vas. Para responder a uma realidade complexa, 
a abordagem de ser feita com um conjunto de 
respostas multidisciplinares e com uma pers-
pectiva humanista, incluindo as várias áreas: a 
prevenção, o tratamento, a inserção social, re-
conhecendo que não há respostas únicas, nem 
respostas que substituam por completo outras.  
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Houve a inteligência e a sensibilidade de 
se perceber que existiam e continuam a existir 
consumos de alto risco, numa população alta-
mente vulnerável do ponto de vista social e de 
saúde, e que os avanços sociais não serão 
completos se deixarmos populações à mar-
gem.  Esse caminho foi uma construção con-
junta, de profissionais de saúde, de institui-
ções públicas, de académicos, de políticos e 
da sociedade civil. Muitos deles hoje aqui pre-
sentes e agradeço-lhes a presença e empe-
nho continuado.  

Quando se referem nomes há sempre a 
possibilidade de deixar injustamente alguém de 
fora. Ainda assim penso ser de enorme justiça 
reconhecer o papel da Comissão para a Estra-
tégia Nacional de Combate à Droga, presidida 
pelo Prof. Alexandre Quintanilha, e composta 
por outros membros, alguns deles hoje aqui pre-
sentes, como o Dr. João Goulão e a Dra. Ma-
nuela Marques.  

A Comissão há 20 anos, na sua proposta 
referia o seguinte, passo a citar: “A abstinên-
cia ou o seu desejo não podem constituir-se 
em condições obrigatórias para a prestação 
de cuidados necessários ao indivíduo e, indi-
retamente, à sociedade. Nesse sentido, há 
que aproveitar todos os contactos para tentar 
diminuir os prejuízos físicos ou psicológicos, 
mesmo quando os consumos se mantêm. A 
aproximação às estruturas de saúde permite 
facultar informação séria sobre os riscos en-
volvidos, como se evitam ou minimizam. Tor-
na-se indispensável aplicá-la no terreno em 
Portugal, o que implica, antes de mais, assu-
mi-la sem tibiezas no plano do discurso oficial 
referente às estratégias visando o controlo e 
diminuição do problema das drogas. O seu 
objetivo é diminuir ou eliminar os riscos corri-
dos e danos causados pelo consumo de dro-

gas, em todas as situações, mesmo quando o 
consumo se mantém” 

Nessa sequência, Legislação posterior 
promulgada pelo Presidente Jorge Sampaio, 
mediante proposta do Governo liderado por 
António Guterres descriminalizaria o consu-
mo de substâncias e regularia os programas 
e estruturas nesta área, incluindo gabinetes 
de apoio, centros de acolhimento e abrigo, 
programas de metadona de baixo limiar, 
programas de troca de seringas, equipas de 
rua.  

A implementação destas estruturas e os 
bons resultados conseguidos tornariam Portu-
gal num estudo de caso para outros países, 
não só pela redução nos consumos de risco, 
nas novas infecções pelo VIH ou nas mortes 
por overdose, mas também pelo amplo con-
senso político e social que esta abordagem 
mereceu. O consenso político foi fundamen-
tal, pois repercutiu no investimento, no com-
promisso e na solidez das respostas, criando 
condições para que as decisões fossem ba-
seadas no conhecimento, na saúde pública e 
nos direitos humanos.  

Houve no entanto, uma resposta prevista 
na mesma legislação de 2001, os Programas 
de Consumo Vigiado, que nunca chegou a ser 
implementada. Em Lisboa, foi declarada von-
tade de implementar esta resposta por parte 
de quase todos os executivos municipais, da 
esquerda e da direita. Essas tentativas, infe-
lizmente, nunca chegaram a ser concluídas 
com sucesso. No entanto as equipas de terre-
no foram continuamente reforçando a neces-
sidade de dar este passo e criar os Progra-
mas de Consumo Vigiado.  

No anterior mandato, iniciou-se um pro-
cesso de preparação desta resposta, com os 
processos de diagnóstico hoje apresentados 

e por coerência e justiça para com todos os 
envolvidos neste processo manteve-se o 
apoio deste executivo, sem hesitações. Prova 
disso é a inclusão dos Programas de consu-
mo vigiado no acordo do Bloco de Esquerda 
com o PS na Câmara Municipal de Lisboa. 
Creio que todos os presentes esperam hoje 
respostas claras sobre o futuro destes progra-
mas: O que está previsto? Como vai funcionar 
e com que serviços?  

 Os programas criarão condições para 
propor respostas a pessoas muito fragilizadas 
em termos sociais e de saúde e que precisam 
de respostas de primeira linha para lhes de-
volver a dignidade. Algumas respostas serão 
dadas no próprio espaço. Rastreios de VIH, 
hepatite C, tuberculose, oferta de tratamen-
tos. Também queremos oferecer respostas 
sociais, que em muitos casos passam por co-
meçar a resolver questões legais, de habita-
ção, de emprego, a partir de pequenos passos 
essenciais que se iniciam com o contacto re-
gular com os consumidores nestes equipa-
mentos: fazer cartão de cidadão, conhecer os 
serviços públicos e respostas de integração 
social ao seu dispor e começar a usá-las. 
Além das respostas sociais e de saúde, esta 
população terá ao seu dispor serviços de hi-
giene e complementos alimentares. 

Este apoio básico e de primeira linha ser-
virá para restituir direitos de cidadania e como 
porta de entrada para outros serviços: ligação 
a cuidados médicos dos cuidados de saúde 
primários ou consultas hospitalares, tratamen-
tos na área das dependências ou outros.   
Criará também condições para consumir 
substâncias sob supervisão de profissionais 
treinados para actuar em caso de situações 
de sobredosagem ou outras situações de 
emergência. Dessa forma, reduz-se o risco de 
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Fernando Araújo elogia iniciativa 
e defende alargamento a outros territórios, 
como o Porto

O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, 
Fernando Araújo, elogiou e apoiou publicamen-
te, a iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa 
(CML), de avançar com os primeiros três pro-
gramas de consumo vigiado, dirigidos aos toxi-
codependentes de alto risco. O anúncio foi feito 
no dia 19 de abril, durante a sessão de apresen-
tação dos diagnósticos sobre consumos de 
substâncias psicoativas na cidade de Lisboa e 
as três respostas de consumo vigiado a imple-
mentar. Fernando Araújo começou por salientar 
a atenção prestada às designadas minorias, 
através da implementação deste novo dispositi-
vo:

«Tantas vezes somos acusados de esque-
cermos as minorias... Esta é uma das provas de 
que as minorias também são lembradas”. Quan-
to aos objetivos mais latos perseguidos através 
das salas de consumo assistido, o Secretário de 
Estado referiu que “estes programas visam 
atrair os consumidores mais difíceis, os mais 
descrentes e excluídos e promover o encami-
nhamento para tratamento, bem como para ser-
viços de apoio social, procurando dar-lhes um 
projeto de vida e devolver-lhes dignidade”, refe-
riu o governante, durante o encerramento da ce-
rimónia.

“Esta é uma medida centrada no superior 
interesse das pessoas e na qual o Ministério da 
Saúde está fortemente empenhado”, enfatizou o 
governante, defendendo o alargamento da mes-
ma a outros territórios, como o Porto.

Fernando Araújo resumiu aquilo que cha-
mou de “capítulo de sucesso” do combate à dro-

ga e à toxicodependência, falando da enorme 
redução no número de consumidores, bem 
como de mortes por overdose e de casos de 
VIH/sida associados à toxicodependência, mas 
sublinhou que não se deve “estagnar” e que 
“novas respostas são precisas”.

Para o governante, não há dúvida de que 
estes espaços serão uma mais-valia, não só 
para o consumidor, que poderá consumir em 
condições de maior segurança e higiene – 
com redução do risco de transmissão de VIH, 
hepatite C ou tuberculose e prevenção de 
mortes por overdose -, mas também para as 
populações, que deixarão de lidar, no dia-a-
-dia, com autênticas salas de consumo a céu 
aberto.

Recorde-se que, até ao início de 2019, 
estarão a funcionar os dois programas de 
consumo vigiado fixos – na Alta de Lisboa e 
no Vale de Alcântara – e o programa móvel, 
que cobrirá as zonas central e oriental de 
Lisboa, abrangendo cerca de 1.400 poten-
ciais consumidores. Estes programas terão 
o apoio das associações Ares do Pinhal, 
Crescer, GAT – Grupo de Ativistas em Trata-
mentos e Médicos do Mundo. Questionado à 
margem da cerimónia sobre as possíveis 
fontes de financiamento destas três salas, o 
Secretário de Estado Adjunto e da Saúde 
explicou que será a Câmara Municipal de 
Lisboa a financiar o projeto-piloto e daqui a 
uns meses, quando for feita a avaliação, se 
se concluir pela mais-valia e utilidade do 
mesmo, poderá vir a ser integrado nos Pro-
gramas de Resposta Integrada (PORI). Nes-
se caso, serão cofinanciados pelo Serviço 
de Intervenção nos Comportamentos Aditi-
vos e nas Dependências em 80%.

infecções e a hipótese de morte por sobredo-
sagem, tal como comprovado pela quase ine-
xistência de mortes nos 90 equipamentos do 
género no continente europeu. Estamos a lan-
çar hoje o primeiro passo de um programa 
que salva vidas.  

Onde vão ser as localizações?
Os programas vão ser implementados 

onde já existem consumos em locais públicos, 
desprotegidos e que põem em causa a saúde 
pública e dos próprios consumidores. Não ire-
mos levar o consumo para onde ele não exista 
hoje. Segundo a lei, não podem ser imple-
mentados em zonas habitacionais consolida-
das. Os programas fixos terão um tipo de 
construção de caracter provisório, com boas 
condições e cuidado estético, mas serão 
construídos de forma a poderem ser desman-
telados em caso de redução de consumos ou 
deslocalização.  

Um dos Programas Fixos será situado na 
Avenida de Ceuta, por trás da ETAR. Isso per-
mitirá transferir o consumo que ocorre atual-
mente numa zona próxima, ao lado de uma 
escola. Será instalado num equipamento mu-
nicipal devoluto, numa zona que não é próxi-
ma de habitações. 

O segundo Programa Fixo estará situado 
no Lumiar, onde as dependências, as respos-
tas necessárias e a necessidade e implemen-
tação de programas de consumo vigiado es-
tão a ser discutidas com um conjunto amplo 
de parceiros desde há vários anos. A JF já de-
terminou uma localização, mais uma vez pró-
xima de consumos, mas fora de zona habita-
cional, num arruamento próximo do Eixo Nor-
te-Sul. A unidade móvel dará respostas a fe-
nómenos de consumo mais dispersos no 
território e com maior potencial de deslocali-
zação, no eixo central e zona oriental da cida-
de.

Datas? Vamos desde já começar a traba-
lhar na sua implementação. A unidade móvel, 
por não exigir obras poderá ter um arranque 
um pouco mais célere. Gostaríamos de ter os 
programa a funcionar no final deste ano ou no 
início de 2019. 

Abrimos hoje o processo para a imple-
mentação de uma resposta com 17 anos de 
atraso. Enquadrados numa estratégia já am-
plamente conhecida fora do país pelo seu su-
cesso, os Programas de Consumo Vigiado 
são hoje uma resposta necessária. Não quer 
dizer que será sempre assim, mas não pode-
mos ter receios de avançar com o que sabe-
mos ser a melhor resposta para a cidade de 
Lisboa. Retirar o consumo problemático das 
ruas, da porta das escolas, dos jardins públi-
cos, para um local reservado, limpo e com 
acompanhamento de profissionais e respos-
tas sociais, é o que estes nossos concidadãos 
merecem e o que a cidade precisa: Dignidade.


